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1. Úvodné slovo starostu obce        

 

      Vážení spoluobčania, predkladám Vám Individuálnu výročnú správu obce Moravany za rok 

2020, ktorá poskytuje pravdivý a nestranný pohľad na vykonané činnosti a výsledky obce v 

predchádzajúcom období. V uplynulom ,,pandemickom,, roku sme realizovali niekoľko 

významných aktivít. Začali sme s výstavbou kanalizácie vďaka nenávratnému finančnému 

príspevku z Envirofondu v hodnote 150 000 eur. Za podpory Košického samosprávneho kraja 

a Košice Región Turizmus sa nám podarilo zrealizovať projekt  ,,Po vode za poznaním“. 

Dotáciu v hodnote 10.000 € sme pretavili do nákupu lodí a ďalšieho vybavenia potrebného na 

splavovanie. V spolupráci s nadáciou EPH sme postavili nové detské plastovo antikorové 

ihrisko a nahradili tým už do značnej miery schátrané drevené. Takisto sa v roku 2020 začalo 

s rekonštrukciou elektrického vedenia a výmeny elektrických stĺpov v časti ,,Horný koniec,, 

,ale taktiež doplnením svetelných bodov v časti Kamenčík.  Podarilo sa nám otvoriť 

posilňovňu, či miestnosť pre skúšky FS Moravančan. Záverom roka sme prešli všetci 

dvojnásobným celoplošným testovaním. Obec sa zapojila do početných projektových výziev, 

no vzhľadom na celkovú situáciu, väčšina z nich nebola ešte vyhodnotená a tým pádom 

nepoznáme závery o našom úspechu či neúspechu.  

 

     Úlohy, na ktorých budeme v najbližšom období pracovať sú:  Pokračovať vo výstavbe 

kanalizácie. Zreálniť predstavy o optickom internete a rekonštrukcii cesty II. triedy č. 554 

v katastri obce, ktorá je v dezolátnom stave. Musíme sa pohnúť sa aj v problematike zberného 

dvora, či vodozádržných opatrení vybudovaním rybníčkov, keďže prejavy zmeny klímy sú 

stále citeľnejšie, ale aj popracovať na bezpečnosti na hlavnej ceste výstavbou chodníka. 

V najbližšom roku nás čaká aj výmena autobusových zastávok, musíme zrealizovať schválený 

projekt ,, Za poznaním na bicykli Pozdišovským chrbtom,, podporený Ministerstvom 

informatizácie a regionálneho rozvoja a zároveň postaviť ,, Živý včelársky skanzen,, na ktorý 

sme získali prostriedky z agentúry Košice región turizmus, ktorú zastrešuje Košický 

samosprávny kraj. Návrat k tradičnému spracovaniu ovocia nám zabezpečí schválený projekt 

,,Sušička ovocia,,. 

 

     Som si vedomý toho, že nás ako sa vraví tlačí topánka zo všetkých strán a je veľa toho, čo 

potrebujeme v obci vybudovať. Mojou snahou i snahou celého poslaneckého zboru je využiť 
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každú príležitosť získania finančných prostriedkov, vďaka ktorým môžeme našu obec pretvárať 

k lepšiemu. 

 

      Chcem sa poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce a všetkým 

tým, ktorí sa v minulom roku aktívne zapájali do činnosti v obci. Zvlášť sa chcem poďakovať 

občanom, ktorí svojimi aktivitami prispievajú k zveľaďovaniu a pozitívnemu zviditeľňovaniu 

obce. 

 

2. Identifikačné údaje obce 

 

Názov: Obec Moravany 

Sídlo: Moravany 98 

IČO: 00325503 

Štatutárny orgán obce: Mgr. Vladimír Čeklovský 

Telefón: 056 - 6884646 

E-mail: moravany@obecmoravany.sk 

Webová stránka: www.obecmoravany.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starosta obce: Mgr. Vladimír Čeklovský  

Zástupca starostu obce: Bc. Ján Kaľuha 

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Anna Kosánová 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

Bc. Ján Kaľuha - poslanec obecného zastupiteľstva, zástupca starostu,  

Ing. Viliam Procek - poslanec obecného zastupiteľstva, 

Ing. Lukáš Veselíny - poslanec obecného zastupiteľstva,  

Ing. Marcel Hric - poslanec obecného zastupiteľstva,  

Ĺubomír Kovaľ - poslanec obecného zastupiteľstva,   

Mgr. Peter Žofčák - poslanec obecného zastupiteľstva, 

Monika Lašíková - poslanec obecného zastupiteľstva,  

Bc. Ján Žofčák - poslanec obecného zastupiteľstva,  

Ing. Ján Šoltés - poslanec obecného zastupiteľstva. 
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Komisie obecného zastupiteľstva: 

- kultúrna komisia: 

predseda: Monika Lašíková, 

člen: PaedDr. Zuzana Hlavatá, Mgr. Peter Žofčák, Bc. Ján Žofčák, Bačová Kvetoslava, 

- komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia: 

predseda: Ľubomír Kovaľ, 

člen: Monika Lašíková, Bc. Ján Žofčák, 

- inventarizačná komisia a kontroly majetku: 

predseda: Mgr. Peter Žofčák, 

člen: Ing. Ján Šoltés, Jana Molnárová, 

- športová komisia: 

predseda: Ing. Lukáš Veselíny, 

člen: Mitník Ján, Ľubomír Kovaľ, Zoltán Kuták, 

- komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: 

predseda: Ing. Marcel Hric, 

člen: Bc. Ján Žofčák, Ing. Viliam Procek. 

 

Obecný úrad:  

Jana Molnárová – administratívny pracovník, 

Miroslav Tkáč – údržbár, 

Pavol Lehotay – robotník, 

Bc. Mgr. Adriana Makšimová – ekonóm.                     

 

Materská škola: 

Iveta Sotáková – riaditeľka materskej školy, 

Adela Sabovčíková – učiteľka, 

Katarína Kuročková – učiteľka, 

Dominika Durkajová – učiteľka, 

Erika Kuchárová – školníčka. 

 

Školská jedáleň: 

Mária Sciránková – riaditeľka školskej jedálne, 

Jana Fertáľová – kuchárka, 
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Ľubica Kaľuhová – pomocná sila v školskej jedálni.     

 

Rozpočtové organizácie obce: obec nemá rozpočtové organizácie.  

Príspevkové organizácie obce: obec nemá príspevkové organizácie.  

Neziskové organizácie založené obcou: obec nemá založené neziskové organizácie.  

Obchodné spoločnosti založené obcou: obec nemá založené obchodné spoločnosti.  

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

 

Poslanie obce: základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný 

rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

Vízia obce: občania obce budú žiť v obci s dobrou infraštruktúrou  a možnosťami trávenia 

voľného času. 

Cieľ obce: zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja obce. 

 

5. Základná charakteristika obce  

 

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

5.1. Geografické údaje 

 

Geografická poloha obce :  

Obec Moravany leží v povodí Ondavy na rozhraní Východoslovenskej roviny 

a Východoslovenskej pahorkatiny. Východoslovenská rovina vypĺňa západnú časť 

katastrálneho územia a je tu prezentovaná pod celkom Ondavská rovina. Východná 

a juhovýchodná časť územia obce patrí do Východoslovenskej pahorkatiny, ktorá je  

prezentovaná pod-celkom Pozdišovský chrbát.  Administratívne spadajú Moravany do bývalej 

Zemplínskej stolice, v súčasnosti patria do okresu Michalovce, ktorý je súčasťou Košického 

kraja. Obec leží na ceste II. triedy č. 554, ktorá spája Nižný Hrabovec a Trhovište. Cesta sa 

v Trhovišti, vzdialenom od Moravian 4,5 km južným smerov, napája na dôležitú cestu 
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európskeho významu E 50 z Košíc do Michaloviec a ďalej na hraničný priechod s Ukrajinou vo 

Vyšnom Nemeckom. 

 

Susedné mestá a obce :  

Moravany susedia s ôsmimi obcami. Na severe je to Rakovec nad Ondavou, na východe 

Pozdišovce, na juhu Trhovište, na juhozápade až západe Horovce, Tušická Nová Ves a Tušice 

a na západe až severozápade sú to Parchovany.  

Celková rozloha obce : 1667 ha 

Nadmorská výška : stred obce leží v nadmorskej výške 110 m nad morom. 

 

5.2. Demografické údaje  

 

V roku 2020 v obci  bola národnostná štruktúra: slovenská. 

K 31.12.2020 obec mala podľa svojich štatistík 1034 obyvateľov.  

V roku 2020 bolo: 

narodených: 5, 

úmrtia: 10, 

prisťahovaných: 15, 

odsťahovaných: 15. 

 

Vekovú štruktúru obyvateľstva k 31.12.2020 zobrazuje graf: 
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Zdroj: https://mojaobec.statistics.sk/html/sk.html 

 

Migračné saldo predstavuje rozdiel medzi počtom prisťahovaných a vysťahovaných 

a zobrazené je v nasledovnom grafe: 

 

 

Zdroj: https://mojaobec.statistics.sk/html/sk.html 

 

5.3. Ekonomické údaje  

 

Nezamestnanosť v obci : 

Dominantný vplyv na vývoj zamestnanosti má predovšetkým hospodársky vývoj. Aktívne 

opatrenia na trhu práce obec realizuje v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to 

najmä uplatňovaním zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Opatrenia sú zamerané na zvyšovanie 

zamestnanosti, znižovanie dlhodobej nezamestnanosti, nezamestnanosti mladých a s tým 

spojenú podporu tvorby nových pracovných miest ako najúčinnejšieho prostriedku na 

zabezpečenie rastu príjmov obyvateľstva.  

 

V roku 2020 na vývoj nezamestnanosti mala vplyv pandémia ochorenia COVID-19, ktorá sa 

prejavila najmä nárastom počtu nezamestnaných. 

 

Základné údaje o nezamestnanosti v okrese Michalovce k 31.12.2020 na základe údajov Ústredia práce 

sociálnych vecí a rodiny zverejnených na www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky/ 

zobrazuje nasledovná  tabuľka : 

   

https://mojaobec.statistics.sk/html/sk.html
https://mojaobec.statistics.sk/html/sk.html
http://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky/
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Vzdelávanie 

a príprava 

pre trh 

práce

Dočasná 

prac. 

neschopnosť 

a OČR

Absolventská 

prax

Menšie 

obecné 

služby

Dobrovoľ

-nícka 

služba

Pomôž 

svojej obci

Michalovce 7 221 907 6 598 28 251 24 0 51 652 6 314 13,98 12,22

Miera 

nezamestnanosti 

vypočítaná z 

celkového počtu 

UoZ 

(v %)

MIERA 

EVIDOVANEJ 

nezamestnanosti 

(v % )

spolu

z toho

Územie

Ekonomicky 

aktívne 

obyvateľstvo

Disponibilný 

počet uchádzačov 

o zamestnanie

Stav UoZ 

ku koncu 

mesiaca

Nedisponibilný počet uchádzačov o zamestnanie

 

 

Zdroj: ÚPSVR SR, odbor štatistík IKT, Sekcia informatiky 

 

5.4. Symboly obce 

Erb obce : 

 

Vlajka obce : 

 

Pečať obce :  
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5.5. Logo obce 

     Obec nemá logo. 

 

5.6. História obce  

 

Prvá písomná správa o Moravanoch je v listine z roku 1252, z ktorej sa dozvedáme, že vtedy 

patrili bratom Čižovi a Ďapalovi z rozvetveného rodu Bogatradvan, ktorí v tejto dedine aj 

bývali. Z obsahu listiny je zrejmé, že Moravany boli vo vlastníctve Bogatradvanovcov už v 

prvej polovici 13. storočia. Písomnosti od 13. do 17. storočia pravidelne uvádzajú názov dediny 

v tvare Morwa, čo bol jej maďarský názov, úradný názov. Nárečový slovenský názov 

Moraviany sa do písomností dostal až v 18. storočí. Jazykové tvary oboch názvov svedčia, že 

slovenský aj maďarský názov vznikli súčasne a nezávisle na sebe, pričom vyjadrili to, že 

sídlisko založili Moravania. Boli to nepochybne muži s vojensko - strážnymi povinnosťami v 

pohraničnom pásme, ktorých prijali tu a usadili arpádovskí králi okolo druhej polovice 11. 

storočia, prípadne v 12. storočí.  

 

5.7. Pamiatky  

 

V obci Moravany sa nachádzajú kostoly:  

- rímsko-katolícky kostol sv. Štefana Uhorského  

- reformovaný kostol 

- kostol v časti Lučkovce pre veriacich rímokatolíkov a gréckokatolíkov.  

 

     Jednou z novodobých dominánt obce Moravany je pamätník „Produkčný kríž“ venovaný 

rodákom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj ťažobného priemyslu na východnom Slovensku a ktorý bol 

odhalený pri príležitosti osláv 60. výročia prieskumnej činnosti a 50. výročia ťažby zemného 

plynu.  

 

5.8. Významné osobnosti obce 

 

Doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc. – docent na Katedre všeobecných dejín FF PU v Prešove 

Dušan Rapoš – slovenský režisér, scenárista a hudobný skladateľ 

MUDr. Štefan Juhás - prvý atestovaný anesteziolog 
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6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

materská škola. 

 

V roku 2020 materská škola organizovala nasledovné aktivity: 

 

v spolupráci s rodičmi: 

 

- karneval v MŠ , 

- šarkaniada, 

- dziňová paráda a jelenčeky pri MŠ – výstava pri škole, 

- mikuláš v MŠ, 

- zaspievaj slávičku v zelenom moravanskom hájičku - 2.ročník detskej prehliadky 

v speve ľudových piesni, 

triedne aktivity: 

 

- svetový deň mlieka – výtvarné aktivity, 

- svetový deň behu – športové aktivity na multifunkčnom ihrisku, 

- svetový deň srdca - ,,Zdravé srdiečko“ – edukačné zábavné activity, 

- legáreň – oživenie edukačného procesus v MŠ LEGOM – Košice, 

- medzinárodný deň stromov - ,,Môj najkrajší strom“- výtvarná aktivita, 

- moja obľúbená kniha  - ,, Ako sa kniha narodila“ ( výroba vlastnej knihy, vznik písma, 

vznik knihy, výstavka obľúbených kníh v triede). 

Projekty školy v spolupráci s rodičmi 

- Tepovanie a dezinfekcia ozónom O2 – 1.miesto v súťaži – výhra v hodnote 500€ 

- Gesto pre mesto ( Raiffeisen Banka ) – výhra 1000€ na učebné tabule na školský dvor, 

- OMEP Slovensko – výtvarná súťaž – 1.miesto pre MŠ v rámci Slovenska, 

- Zelený svet 2020 – medzinárodná výtvarná súťaž o vzťahu k prírode, na tému Je to 

v mojich rukách, 

- Dental Alarm Curaprox – starostlivosť o zúbky, zber použitých zubných kefiek. 

 

6.2. Zdravotníctvo 

 

Zdravotná starostlivosť v obci priamo nie je poskytovaná. Najbližšie takéto zariadenie sa 

nachádza v obci Trhovište. V roku 2020 život na celom svete, nevynímajúc Slovensko a ani 



                                                                     13 

našu obec bol poznačený pandémiou infekčného ochorenia COVID-19, ktorú spôsoboval vírus 

SARS-CoV-2. V našej obci bolo zriadené odberné miesto pre  antigénové testovanie na 

COVID-19, ktoré poskytovalo občanom možnosť dať sa otestovať a zistiť tak svoj zdravotný 

stav ale hlavne pomáhať tak občanom obce ochrániť svojich blízkych a ľudí v širšom okolí. 

Počas prvej a druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19 sa obec snažila pomáhať najmä 

dôchodcom zabezpečením ochranných pomôcok, ktorých bolo najmä v prvých mesiacoch 

nedostatok. 

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

 

Sociálne služby zabezpečovala obec rozvozom stravy pre dôchodcov. Z dôvodu zvýšených 

hygienických opatrení spojených s pandémiou ochorenia COVID-19 nebolo možné obedy 

vydávať do obedárov a ani sa stravovať priamo v školskej jedálni, preto obec umožnila na 

základe platných opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

odoberať obed do jednorazového  obedového setu.  

 

Pozitívnym občanom na COVID-19, ktorí boli v karanténe a nemohli vychádzať z domu obec 

poskytovala služby spojené s obstaraním potravín či drogérie. 

 

6.4. Kultúra 

 

Kultúrny život v roku 2020 bol ovplyvnený pandémiou infekčného ochorenia COVID-19 

pričom možno povedať, že sa na niekoľko mesiacov úplne zastavil. Obec organizovala počas 

roka iba jednu akciu a to „Mikuláš v obci“ určenú pre tých najmenších. S cieľom ochrany 

verejného zdravia počas prvej a druhej vlny ochorenia COVID-19 platili  opatrenia Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré sa vzťahovali na organizáciu verejných 

kultúrnych podujatí a tiež  boli prijímané Uznesenie vlády SR o obmedzení pohybu 

občanov. Obec z dôvodu prevencie pred šírením ochorenia COVID-19 a ochrany zdravia 

obmedzila organizáciu kultúrnych podujatí na minimum. Veríme, že nasledujúci rok bude 

aspoň o trochu pestrejší na kultúrne, športové a spoločenské podujatia. 

 

6.5. Hospodárstvo  

 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 
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- Zlatica Kovaľová, súkromne hospodáriaci roľník 

- Ing. Peter Kaľuha, súkromne hospodáriaci roľník 

- MVDr. Anna Zitrická, chov včiel 

- MVDr. Milan Zitrický, chov včiel 

- Mikita s. r. o. 

- Čektom s. r. o. 

- L.V. Kuchár s. r. o. 

- COOP Jednota, spotrebné družstvo 

- GVP spol. s r. o. 

- Pohostinstvo Kameňak 

- Tibor Mandel, BUBO reštaurácia  

 

Občianske združenia v obci: 

- Združenie rekreačných športov 

- Folklórna skupina MORAVANČAN 

- Spolok pre ochranu prírody a krajiny Slovenska sv. Hubert 

- FK 1971 Moravany. 

 

Najvýznamnejší priemysel v obci : 

- poľnohospodárstvo, 

- lesné hospodárstvo,  

- výroba, 

- cestovný ruch, rekreácia,  

- prírodné dedičstvo,  

- chránené územia prírody,  

- chránené ložiskové územie. 

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

     Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2020. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol schválený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet ako aj kapitálový rozpočet bol zostavený schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo 
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podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. Rozpočet obce bol schválený obecným 

zastupiteľstvom dňa 13.12.2019 uznesením č.101/2019. Rozpočet bol zmenený osemkrát: 

P. 

č. Zmena Popis rozpočtového opatrenia 

1 1. 

rozpočtové opatrenie č. 1/2020 zo dňa 31.3.2020 

zobrané na vedomie uznesením č. 14/2020 bod B) 

2 2. 

rozpočtové opatrenie č. 2/2020 zo dňa 03.06.2020 

schválené uznesením č. 23/2020 bod D) 

3 3. 

rozpočtové opatrenie č. 3/2020 zo dňa 30.6.2020 

zobrané na vedomie uznesením č. 34/2020 bod B) 

4 4. 

rozpočtové opatrenie č. 4/2020 zo dňa 08.10.2020 

schválené uznesením č. 47/2020 bod B) 

5 5. 

rozpočtové opatrenie č. 5/2020 zo dňa 08.10.2020 

zobrané na vedomie uznesením č. 47/2020 bod C) 

6 6. 

rozpočtové opatrenie č. 6/2020 zo dňa 29.10.2020  

schválené uznesením č. 55/2020 bod C) 

7 7. 

rozpočtové opatrenie č. 7/2020 zo dňa 15.12.2020  

schválené uznesením č. 76/2020 bod F) 

8 8. 

rozpočtové opatrenie č. 8/2020 zo dňa 15.12.2020 

zobrané na vedomie uznesením č. 76/2020 bod B) 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020  

  

  

Schválený 

rozpočet v EUR 

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

v EUR 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020  

v EUR 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

v EUR  

Príjmy celkom 484.121,58 859.120,90 768.214,55 89,42 

z toho :     

Bežné príjmy 405.060,00 525.925,48 513.550,89 97,65 

Kapitálové príjmy 0,00 177.252,24 177.252,24 100,00 

Finančné príjmy 79.061,58 155.943,18 77.411,42 49,64 

Výdavky celkom 484.121,58 859.120,90 604.019,57 70,31 

z toho :     

Bežné výdavky 431.071,58 562.176,66 386.877,98 68,82 

Kapitálové výdavky 53.050,00 296.944,24 217.141,59 73,13 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rozpočet obce  0,00 0,00 164.194,98  

 

Výška príjmov a výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID - 19. 

V roku 2020 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy : 

- v bežnom rozpočte príjmy:  
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- podielové dane, ktoré sú súčasťou daňových výnosov samosprávy. Daňové 

výnosy samosprávy boli v roku 2020 v celkovej výške 350.451,07 EUR a ich 

zníženie oproti roku 2019 bolo vo výške 7.251,40 € pričom podielové dane 

dosiahli v roku 2020 výšku 324.443,95 EUR čo je zníženie o 7.491,04 EUR, 

keď v roku 2019 výška podielových daní bola v sume 331.934,99 EUR. 

- príjem vo výške 48.747,76 EUR prijaté od Ministerstva investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky formou regionálneho príspevku 

na realizáciu projektu s názvom: Vybudovanie a označenie lokálnych cyklotrás, 

náučných chodníkov, revitalizácia prírodných lokalít a historických pamiatok, 

vybudovanie odpočívadiel - altánkov a zariadenie požičovne bicyklov, 

- v kapitálovom rozpočte:  

- príjem vo výške 150.000,00 EUR prijaté od Environmentálneho fondu formou 

dotácie  na realizáciu projektu s názvom: Moravany – Kanalizácia (vetva „BE“), 

- príjem vo výške 26.252,24 EUR prijaté od Ministerstva investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky formou regionálneho príspevku 

na realizáciu projektu s názvom: Vybudovanie a označenie lokálnych cyklotrás, 

náučných chodníkov, revitalizácia prírodných lokalít a historických pamiatok, 

vybudovanie odpočívadiel - altánkov a zariadenie požičovne bicyklov, 

- príjem vo výške 1.000,00 EUR prijaté od Nadácie EPH vo forme finančného 

príspevku na realizáciu projektu s názvom: Rekonštrukcia detského ihriska. 

- vo finančných operáciách:   

- prijatá bezúročná návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií Slovenskej 

republiky vo výške 17.900,00 EUR na výkon samosprávnych pôsobností 

z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 

 

V roku 2020 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky : 

- v bežnom rozpočte výdavky vo výške 3.347,35 EUR, ktoré boli použité na 

obstaranie rúšok, oblekov, ochranných štítov, rukavíc, dezinfekčných 

prostriedkov, teplomerov, čistiacich prostriedkov a iného spotrebného materiálu 

- išlo o výdavky, ktoré súviseli s pandémiou COVID – 19. 
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020   

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 513.550,89 

Bežné výdavky spolu 386.877,98 

Bežný rozpočet 126.672,91 

Kapitálové  príjmy spolu 177.252,24 

Kapitálové  výdavky spolu 217.141,59 

Kapitálový rozpočet  -39.889,35 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 86.783,56 

Príjmové finančné operácie 77.411,42 

Výdavkové finančné operácie  0,00 

Rozdiel finančných operácií 77.411,42 
PRÍJMY SPOLU   768.214,55 

VÝDAVKY SPOLU 604.019,57 

Hospodárenie obce  164.194,98 

Vylúčenie z prebytku 76.433,48 

Upravené hospodárenie obce 87.761,50 

 

Rozpočtové hospodárenie bolo v roku 2020 ovplyvnené pandémiou ochorenia COVID - 19. 
 

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona, z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  48.747,76 EUR, a to na : vybudovanie 

a označenie lokálnych cyklotrás, náučných chodníkov, revitalizácia prírodných lokalít 

a historických pamiatok, vybudovanie odpočívadiel - altánkov a zariadenie požičovne 

bicyklov, 

b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 26.252,24 EUR, a to na : vybudovanie 

a označenie lokálnych cyklotrás, náučných chodníkov, revitalizácia prírodných lokalít 

a historických pamiatok, vybudovanie odpočívadiel - altánkov a zariadenie požičovne 

bicyklov, 
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c) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  1228,80 EUR na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa, 

d) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia 

§140-141 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v sume 204,68 EUR. 

 

Na konci roka zostávajú nevyčerpané prostriedky z  finančnej náhrady za výrub drevín podľa 

zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. v sume 25.241,38 EUR, 

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.   

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 

87.761,50 EUR.  

 

Navrhovaná tvorba rezervného fondu za rok 2020 je vo výške 87.761,50 EUR a uskutočňuje sa 

prevod finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške 182.759,07 EUR. Celkom 

v rezervnom fonde bude 270.520,57 EUR. 

 

7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023   

  

 Skutočnosť 

k 31.12.2020  

v EUR 

Rozpočet   

na rok 2021  

v EUR 

Rozpočet 

 na rok 2022 

 v EUR 

Rozpočet 

 na rok 2023  

v EUR 

Príjmy celkom 768.214,55 549.565,58 401.143,00 421.897,00 

z toho :     

Bežné príjmy 513.550,89 386.704,00 401.143,00 421.897,00 

Kapitálové príjmy 177.252,24 7.800,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 77.411,42 155.061,58 0,00 0,00 

     

Výdavky celkom 604.019,57 549.565,58 401.143,00 421.897,00 

z toho :     

Bežné výdavky 386.877,98 470.263,34 401.143,00 421.897,00 
Kapitálové výdavky 217.141,59 79.302,24 0,00 0,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

 

8.1. Majetok  

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 v EUR 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 1.279.844,19 1.550.396,06 

Neobežný majetok spolu 994.348,57 1.166.765,20 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 799.257,75 971.674,38 

Dlhodobý finančný majetok 195.090,82 195.090,82 

Obežný majetok spolu 284.556,27 381.546,28 

z toho :   

Zásoby 146,66 150,86 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 11.999,70 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  3.134,65 7.085,69 

Finančné účty  269.275,26 374.309,73 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  939,35 2.084,55 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- dlhodobý hmotný majetok: 

prírastok dlhodobého hmotného majetku súvisí so zaradením do majetku rekonštrukcie 

verejných priestranstiev (spevnené plochy + oplotenie) v celkovej hodnote 26.656,43  

EUR, rekonštrukcie rodinného domu súpisné číslo 147 (centrum voľného času) 

v celkovej hodnote 18.934,18 EUR, rekonštrukcie prístavby k rodinnému domu súpisné 

číslo 147 (fitnes centrum) v celkovej hodnote 23.957,63  EUR a rekonštrukcie detského 

ihriska (playsystem activity) v celkovej hodnote 13.500,00 EUR. 
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8.2. Zdroje krytia  

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 v EUR 

Skutočnosť 

k  31.12.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1.279.844,19 1.550.396,03 

Vlastné imanie  882.626,27 941.503,56 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  882.626,27 941.503,56 

Záväzky 31.130,90 49.394,23 

z toho :   

Rezervy  600,00 811,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 1.773,09 1.999,36 

Krátkodobé záväzky 28.757,81 28.683,87 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 17.900,00 

Časové rozlíšenie 366.087,02 559.498,24 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- bankové úvery a výpomoci: 

obec sa rozhodla pre prijatie bezúročnej dlhodobej návratnej finančnej výpomoci, 

nakoľko vláda Slovenskej republiky umožnila obciam takouto formou kompenzovať 

výpadok dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID-19. Splatnosť dlhodobej návratnej finančnej výpomoci zobrazuje tabuľka: 

Dátum splatnosti Výška prijatej návratnej výpomoci k 31.12.2020 

v EUR 

31.10.2024 4.475,00 

31.10.2025 4.475,00 

31.10.2026 4.475,00 

31.10.2027 4.475,00 
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8.3. Pohľadávky  

 

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2019 v EUR 

Zostatok  

k 31.12 2020 v EUR 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   2,04 3.337,63 

Pohľadávky po lehote splatnosti   3.132,61 3.748,06 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- nárast pohľadávok do lehoty splatnosti súvisí s refundáciou mzdových nákladov. 

 

8.4. Záväzky 

 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2019 v EUR 

Zostatok  

k 31.12 2020 v EUR 

Záväzky do lehoty splatnosti   30.465,90 30.683,23 

Záväzky po lehote splatnosti   65,00 0,00 

 

Významnú položku tvoria prostriedky určené na náhradnú výsadbu v sume 25.241,38 EUR. 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2020 - vývoj nákladov a výnosov 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 v EUR 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 v EUR 

Náklady 410.295,69 423.927,59 

50 – Spotrebované nákupy 53.940,27 62.933,96 

51 – Služby 48.897,68 42.480,91 

52 – Osobné náklady 240.134,99 252.086,63 

53 – Dane a  poplatky 228,76 386,56 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

2.381,57 3.375,20 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

49.150,51 53.399,36 

56 – Finančné náklady 1.605,74 1.897,78 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

13.945,74 7.365,90 

59 – Dane z príjmov 10,43 1,29 
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Výnosy 453.992,69 482.804,88 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 18.022,10 19.414,89 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 92,78 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

365.954,86 362.380,69 

64 – Ostatné výnosy 4.815,10 2.315,98 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

0,00 0,00 

66 – Finančné výnosy 130,77 85,68 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

65.069,86 98.514,86 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

43.697,00 58.877,29 

 

Kladný hospodársky výsledok v sume 58.877,29 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: 

- spotrebované nákupy oproti roku 2019 vzrástli, čo súviselo aj s nárastom spotreby 

čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, rúšok, respirátorov, teplomera a iného 

spotrebného materiálu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, 

- náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov klesli o 6.579,84 EUR, nakoľko  

nebola poskytnutá dotácia pre občianske združenie „Folklórna skupina 

MORAVANČAN“ vo výške 3.000,00 EUR a taktiež pre občianskemu združenie „FK 

1971 Moravany“ bola ponížená poskytnutá dotácia o 3.000,00 EUR, čo súviselo 

s pandémiou ochorenia COVID-19 a to najmä s organizáciou kultúrnych a športových  

podujatí v čase núdzového stavu,   

- daňové a colné výnosy a výnosy s poplatkov oproti roku 2019 klesli o  7.251,40 € 

pričom najväčší pokles zaznamenali podielové dane, 

- výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach vzrástli oproti roku 2019 

o 33.445,00 EUR a to aj preto, že obci boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 

3.347,35 EUR na výdavky súvisiace s prvou a druhou vlnou pandémie ochorenie 
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COVID-19 a taktiež obci bol poskytnutý finančný príspevok vo výške 16.272,17 EUR 

na úhradu časti mzdových nákladov v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového 

stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov v rámci projektu pod 

názvom: Podpora udržania zamestnanosti v materských školách.  

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

 

10.1. Prijaté granty a transfery  

 

V roku 2020 obec prijala nasledovné dotácie, granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma 

prijatých 

prostriedkov 

v EUR  

Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky 

Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov 

a registra obyvateľov Slovenskej republiky 

345,51 

Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky 

Dotácia na úseku registra adries 18,00 

Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky 

Dotácia na úseku starostlivosti o životné 

prostredie 

99,47 

Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky 

Odmena za práce spojené so skladovaním 

materiálu civilnej ochrany 

159,98 

Okresný úrad Košice, 

obor školstva 

Finančný príspevok na výchovu a vzdelávanie 

detí v materskej škole na rok 2020 

1.853,00 

Úrad práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny Michalovce 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa 

2.419,20 

Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky, 

Okresný úrad 

Michalovce 

Finančný príspevok na financovanie výdavkov 

spojených s prípravou, vykonaním 

a zisťovaním výsledkov volieb do Národnej 

rady Slovenskej republiky v roku 2020 

2.202,92 

Úrad práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny Michalovce 

Finančný príspevok na podporu vytvárania 

pracovných miest v rámci projektu „Cesta na 

trh práce 2“ 

3.766,56 
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19/42/054/336 

Úrad práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny Michalovce 

Finančný príspevok na podporu vytvárania 

pracovných miest v rámci projektu „Cesta na 

trh práce 2“ 

19/42/054/443 

7.999,80 

Úrad práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny Michalovce 

Finančný príspevok na podporu vytvárania 

pracovných miest u verejných zamestnávateľov 

vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre 

UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh 

práce 3“ – Opatrenie č. 2 

20/42/054/36 

8.533,25 

Úrad práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny Michalovce 

Finančný príspevok na podporu vytvárania 

pracovných miest v rámci projektu „Cesta na 

trh práce 3“ – Opatrenie č. 1 

20/42/054/270 

4.657,10 

Úrad práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny Michalovce 

Finančný príspevok na podporu vytvárania 

pracovných miest u verejných zamestnávateľov 

vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre 

UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh 

práce 3“ – Opatrenie č. 2 

20/42/054/287 

8.118,21 

Úrad práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny Michalovce 

Finančný príspevok na úhradu časti mzdových 

nákladov v čase vyhlásenia mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 

stavu a odstránením ich následkov v rámci 

projektu pod názvom: Podpora udržania 

zamestnanosti v materských školách.  

 

16.272,17 

Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky 

Finančný príspevok na úhradu oprávnených 

výdavkov na záchranné práce počas vyhlásenej 

mimoriadnej situácie COVID-19 od 12.03.2020 

do 31.08.2020 

1.447,61 

Ministerstvo vnútra Finančný príspevok na úhradu výdavkov 1.899,74 
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Slovenskej republiky celoplošného testovania COVID-19 – I. a II. 

kolo 

Štatistický úrad 

Slovenskej republiky 

Dotácia na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu 

a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov 

v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov 

a bytov v rozpočtových rokoch 2020 a 2021 

2.296,00 

Košický samosprávny 

kraj – Terra Incognita 

Dotácia na realizáciu projektu s názvom: Po 

vode za poznaním 

9.670,00 

Environmentálny fond Moravany – Kanalizácia (vetva „BE“) 150.000,00 

Ministerstva 

investícií, 

regionálneho rozvoja 

a informatizácie 

Slovenskej republiky 

Vybudovanie a označenie lokálnych cyklotrás, 

náučných chodníkov, revitalizácia prírodných 

lokalít a historických pamiatok, vybudovanie 

odpočívadiel - altánkov a zariadenie požičovne 

bicyklov 

75.000,00 

Nadácia EPH Rekonštrukcia detského ihriska 1.000,00 

Slovenský futbalový 

zväz 

Finančné prostriedky na realizáciu projektu: 

Dajme spolu gól 

200,00 

 

Finančné prostriedky na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním 

a zisťovaním výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 boli vo 

výške 290,87 EUR vrátené v roku 2020. 

Nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1.228,80 

EUR bola vrátená Úradu práce sociálnych veci a rodiny Michalovce ku dňu spracovania 

výročnej správy obce za rok 2020. 

Nevyčerpané finančné prostriedky na vybudovanie a označenie lokálnych cyklotrás, náučných 

chodníkov, revitalizácia prírodných lokalít a historických pamiatok, vybudovanie odpočívadiel 

- altánkov a zariadenie požičovne bicyklov budú použité v roku 2021. 

 

Z vyššie uvedených tuzemských bežných grantov a transferov v roku 2020 obec prijala 

nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19: 
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Poskytovateľ Suma prijatých prostriedkov v EUR  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce 16.272,17 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1.447,61 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1.899,74 

CELKOM 19.619,52 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

 

V roku 2020 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie z rozpočtu obce nasledovným 

občianskym združeniam:  

 

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

FK 1971 Moravany financovanie činnosti futbalového klubu 3.000,00 

 

Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 

19. Dotácie bola krátené čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom 

sektore. 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2020 

 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020: 

- výstavba časti kanalizácie vetva „BE“, 

- rekonštrukcia detského ihriska. 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- výstavba kanalizácie, 

- vybudovanie a označenie lokálnych cyklotrás, náučných chodníkov, revitalizácia 

prírodných lokalít a historických pamiatok, vybudovanie odpočívadiel - altánkov 

a zariadenie požičovne bicyklov. 
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10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

 

     Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, 

za ktoré sa vyhotovuje výročná správa. Upozorňujeme ale na skutočnosť pokračovania šírenia 

ochorenia COVID - 19, čo má negatívny vplyv na fungovanie obce. Ide predovšetkým o 

zníženie príjmov a zvýšenie výdavkov spojených s odstraňovaním dôsledkov pandémie, 

pričom zníženie príjmov je zapríčinené najmä výpadkom dane z príjmov fyzických osôb. 

     Z hľadiska budúcich cieľov obec Moravany aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov 

plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená.  

 

     Táto Výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020. 

 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

 

a) Obec nevedie súdny spor. 

b) Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenia 

obce: Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa infekčného 

ochorenia COVID-19. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a 

negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Situácia sa neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na 

svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. 

Uvedené negatívne vplyvy majú v roku 2020 za následok zníženie príjmov z podielových 

daní oproti odhadom, na základe ktorých bol zostavený rozpočet, čo malo vplyv na potrebu 

úpravy rozpočtu s následným obmedzením určitých plánovaných aktivít a za určitých 

podmienok aj zhoršenie ukazovateľov zadlženosti. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie 

účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho 

vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.  

 

Vypracovala: Bc. Mgr. Adriana Makšimová  

                                                                                               Schválil: Mgr. Vladimír Čeklovský 

 

V Moravanoch dňa 18.3.2021 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


